
   PROJEKT 
UCHWAŁA NR....../......../2016 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ........................ 2016 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna  
na lata 2015-2020” 

 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz w związku  
z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętymi przez 
Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009r. 
Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na 
lata 2015-2020” o treści stanowiącej załącznik do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Radca prawny 
/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020” 
 

W dniu 29.10.2015 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna.                  

W dniu 30.10.2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie złożony został stosowny wniosek o przyznanie dofinansowania dla realizacji 
w/w zadania.  

Na realizację wniosku w dniu 09.12.2015r. została podpisana umowa na dofinansowanie 
zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”. 
Dofinasowanie zostało określone na poziomie 75% kosztów. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej został przygotowany w terminie określonym w umowie. Środki pozyskane, w 
związku z jego opracowaniem w miesiącu styczniu 2016 roku zostały przekazane Miastu.  

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na 
realizację zadań zapisanych w PGN. Konieczność wdrażania działań związanych                                          
z ograniczaniem niskiej emisji została również dostrzeżona na etapie tworzenia perspektywy 
finansowej 2015–2020 roku. Należy podkreślić, iż w dedykowanych instrumentach 
finansowych został zarysowany podział na beneficjentów, czyli podmiotów mogących 
ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz ograniczania niskiej emisji, wśród 
których są: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Każdy z tych 
odbiorców może uzyskać dofinansowanie w postaci niskooprocentowanej pożyczki, 
dofinansowania części wartości inwestycji, pomocy bezzwrotnej na innych zasadach 
i w różnej wysokości. gmina jako podmiot nadzorujący wdrożenie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej może również być zobowiązana do opracowania programu pod konkretną 
formę dofinansowania.  

Z uwagi na fakt, że perspektywa finansowa 2015–2020 dopiero się rozpoczęła, można będzie 
się spodziewać kolejnych programów (poza wskazanymi w chwili opracowywania 
niniejszego dokumentu). W pierwszej kolejności skoncentrowano się na środkach 
zalokowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
2014–2020, gdzie zgodnie z projektem z dnia 24 listopada 2015 roku wskazany jest opis 
poszczególnych osi priorytetowych.     
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Infrastruktury Komunalnej 
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